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ÚVODNÍK
Je za námi horký letní měsíc, ale na radnici není čas na prázdninovou siestu.
Dokončili jsme zateplení budovy základní školy, která teď svítí novou fasádou.
Stejně tak je hotový kuchyňský pavilon,
kde se od září začne vařit pro školu i školku. Proběhla kolaudace, nyní ještě zbývá
zvládnout různé administrativní úkony –
zapsat budovu do katastru a do školského
rejstříku. Pak se musí do nových prostor
přestěhovat kuchyňské vybavení, všechny ty hrnce a vařečky. To už jsou ale jen
drobnosti.
Teď se naše úsilí soustředí na objekt
statku. Sem totiž budou docházet na obědy školáci po dobu stavby devítiletky.
Statečně se pereme s rekonstrukcí jídelny
a výdejny stravy ve statku, kam už máme
částečně přestěhované zařízení z kuchyně
i jídelny základní školy. Zbývá zapojit některé spotřebiče a dokončit rekonstrukci
sociálních zařízení, vstupních dveří a šatny pro děti.

V základní škole se také pracuje. Začali
jsme s malováním tříd a chodeb. V době,
kdy vyjde tento časopis, již budou probíhat práce na zřízení hřiště pro školku. Současné hřiště dětem zabere staveniště, nové
hřiště proto budou mít na pozemku po odstraněné budově čp. 88 v Přímé ulici, který
přímo navazuje na školní areál. Dále škola dostane do užívání bývalou školkovou
třídu Ježečků v 1. patře. Podle požadavků
hygieny i zde musí dojít k úpravám – budou se zde montovat speciální sádrokartonové prvky kvůli hlasovému dozvuku.
Jako příprava na stavbu devítiletky se
ve školkové třídě Motýlků ještě buduje
nová stěna, která oddělí současnou budovu od staveniště. Zároveň je nutné školce
pořídit nové toalety, protože o ty původní
při stavbě přijde. K tomu využijeme prostor bývalé šatny kuchařek.
Nakonec to nejdůležitější – stavba devítiletky. Oficiálně nazvaná „dostavba objektů školských zařízení II. etapa“. Jsme

teprve na začátku celého procesu, bylo
zahájeno výběrové řízení na dodavatele.
V současné době firmy zpracovávají nabídky. Jde o velkou zakázku, takže uchazeči mají spoustu doplňujících dotazů. Vše
je třeba projednat, sepsat a rozeslat všem
uchazečům, aby měli všichni rovné podmínky. Bohužel se kvůli tomu musí posunout i termín pro podání nabídek. Proto
už nyní víme, že stavba nebude zahájena
v původně avizovaném termínu na konci
srpna. Začátek stavby se zcela jistě posune
do podzimu. Držte nám palce, aby se vše
podařilo zvládnout včas.
Závěrem bych si dovolil vás srdečně
pozvat na den otevřených dveří v kuchyňském pavilonu. V sobotu 15. srpna v 15.00
hodin slavnostně přestřihneme pásku
a pak budeme podávat první guláš uvařený v nové kuchyni. Přeji všem příjemný
zbytek léta.
Zdeněk Babka

ZE zasedání zastupitelstva
15. 6. 2015

Dále paní Kohoutová informovala o investicích do vodohospodářské infrastruktury v posledních letech. Na minulém zasedání byl
schvalován plán obnovy vodovodů a kanalizací, jenž vyčleňuje finanční prostředky, které by obec měla investovat do vodohospodářské infrastruktury. Protože jde o řadu čísel, což je při ústním podání nepřehledné, dohodli se zastupitelé, že tato zpráva bude na příštím zasedání
předložena písemně.
Dále bylo na programu vydání regulačního plánu lokality Z10-A Nad
Prahou. Regulační plán navazuje na schválenou změnu územního plánu č. 10 a stanoví parcelaci pozemků s vymezením pozemků určených
k zastavění rodinnými domy (41 parcel), pozemků určených pro komunikace a pozemků určených pro veřejnou zeleň. Dále stanoví podrobné
podmínky pro stavby v dané lokalitě, například výšku, počet podlaží,
uliční čáru atd. Výklad k tomu provedl pan Kášek. Zastupitelé potom
hlasovali o vydání regulačního plánu formou opatření obecné povahy č.
1/2015. Pro bylo 8 členů z ODS a 1 člen z TOP 09, proti 4 členové z NH.
Pan Vondra se z hlasování vyloučil podle § 83 odst. 2 zákona o obcích.
V dalším bodě se zastupitelé zabývali vyřešením majetkových vztahů k chodníku před bývalou restaurací U Kubrů. Na úřední desce byl
v minulých dnech zveřejněn záměr směnit pozemky s majiteli přilehlé nemovitosti. Zastupitelé jsou se situací dobře seznámeni, takže bez
dlouhé diskuse schválili všemi hlasy směnu pozemků. Obec tak získá
cca 2 metry široký pruh chodníku, naopak vlastníci objektu získají část
pozemku pod budovou, kterou dosud vlastnila obec.
Při projednávání dalšího bodu se ale zastupitelé už opět neshodli.
Jednalo se o rozhodnutí, zda obec bude chtít směnit pozemky s radním
Vondrou, tzv. záměr směny. Pan Kášek k tomu uvedl, že navrhovanou
směnou by se důležité stávající cesty dostaly do vlastnictví obce. Zároveň by směna vytvořila racionální podmínky pro parcelaci území podle
regulačního plánu. Dr. Rymešová doplnila, že tato směna pozemků je
velmi důležitá pro majitele zahrádek v zahrádkářské kolonii Na Skále,
protože by se přístupová cesta k jejich nemovitostem konečně stala majetkem obce, dosud je v soukromých rukou. Při následném hlasování se
pan Vondra vyloučil, pro směnu hlasovalo 8 členů ODS, 1 člen TOP 09,
proti byli 4 zastupitelé na NH. Záměr směnit pozemky tak byl schválen.
Následně se projednávala písemně předložená zpráva z rady obce.
Pan Čacký se dotázal na projednávání svých návrhů, které poněkud nepřehledně podal radě i zastupitelstvu – rada se jimi zabývala. Pan Čacký požaduje jejich projednání i na zastupitelstvu – budou tedy projednány příště. Dále opět diskutoval o svém evergreenu – shánění nabídek
na snížení cen energií. V minulosti přinesl nabídku z internetu od tzv.

V červnu se zastupitelstvo sešlo v počtu 14 členů, omluven byl pouze
Ing. arch. Jech. Po zahájení zastupitelé hlasy všech přítomných schválili program zasedání.
Nejprve místostarosta Kohutič informoval o probíhajících a připravovaných stavbách. Před dokončením je fasáda základní školy a také
kuchyňský pavilon v areálu mateřské školy. Připravují se projekty
na vybudování povrchů v ulicích K Roklím, Úzká a Krátká. Proběhlo zpevnění příjezdové cesty do ulice T. G. Masaryka. Pokračujeme
v přípravách na rozšíření čistírny odpadních vod. Během prázdnin bude
probíhat úprava jídelny a kuchyně v areálu statku – zde se budou školáci stravovat po dobu realizace přístavby základní školy. V přízemí
nového traktu školy pak vznikne nová jídelna s výdejnou stravy, takže
po dokončení přístavby se strávníci vrátí zpět.
Přístavba školy je největší investicí, která nás nyní čeká. Bylo
zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Stavět by se mělo
začít letos na podzim. Obec již v loňském roce se souhlasem zastupitelstva požádala ministerstvo financí o dotaci na tuto stavbu, nyní
máme v ruce rozhodnutí o přidělení dotace. Smlouva o dotaci se bude
podepisovat až po ukončení výběrového řízení. A protože jednou ze
smluvních podmínek u dotací často bývá podmínka usnesení zastupitelstva, navrhl pan Kohutič zastupitelům, aby schválili usnesení
o podání žádosti o dotaci na přístavbu školy a o připravenosti obce
dofinancovat vlastní podíl z rozpočtu obce v roce 2015 ve výši 3 560
tis. Kč a v roce 2016 ve výši 23 812 tis. Kč. Usnesení bylo schváleno
10 hlasy ODS a TOP 09, 4 zastupitelé za Naše Horoměřice (NH) se
zdrželi. Následně všech 14 zastupitelů vzalo zprávu o realizaci a přípravě staveb na vědomí.
Místostarostka Kohoutová v dalším bodě informovala o finanční situaci obce. Stav účtu k 15. 6. 2015 byl 3 309 tis. Kč, aktuální stav úvěru
na fasádu ZŠ 2 421 tis. Kč (tento úvěr bude splacen po uhrazení dotace
ze Státního fondu životního prostředí). Dále se připravovalo čerpání
3letého investičního úvěru na koupi pozemků pod ČOV ve výši 2 867
tis. Kč – vlastnictví pozemků je nutnou podmínkou pro připravovanou
rekonstrukci. Závazky vyplývající ze smluvních vztahů činily 13 534
tis. Kč (nejsou dosud splatné), z toho jsou 9 315 tis. Kč faktury za práce
na dotovaných stavbách (kuchyň a fasáda) a dále dvě smluvní splátky
splatné v prosinci 2015: 2 739 tis. Kč poslední splátka za přístavbu ZŠ
z roku 2013 (čp. 124) a 1 480 tis. Kč splátka areálu statku. Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí 13 hlasy, jeden (NH) se zdržel.
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vysvětlila všechny položky, které se v rozpočtu mění. Příjmy se zvýší
o 9 856,8 tis. Kč, financování o 5 080,0 tis. Kč a výdaje o 14 936,8
tis. Kč. Zastupitelé pak 10 hlasy ODS a TOP 09 rozpočtové opatření schválili, 5 zastupitelů Našich Horoměřic (NH) se při hlasování
zdrželo. Veřejnost se s rozpočtem i schváleným rozpočtovým opatřením může podrobně seznámit na www.horomerice.cz v sekci ÚŘAD
A DOKUMENTY pod záložkou HOSPODAŘENÍ OBCE. V průběhu
projednávání tohoto bodu pan Čacký předal dopis ministerstva vnitra
s odpovědí na jeho dotaz ohledně odměňování zastupitelů.
Dalším bodem programu byla informace o financování obnovy vodovodů a kanalizací. Na jaře se zastupitelstvo usneslo, že se pravidelně
jedenkrát ročně bude zabývat plněním plánu financování vodovodů
a kanalizací. Zastupitelé tedy s pozvánkou obdrželi přehled o plnění
plánu i bilanci příjmů a výdajů vodního hospodářství. Ročně se financování vodohospodářské infrastruktury od r. 2009, kdy byl plán obnovy přijat, pohybuje v průměru 2 120,2 tis. Kč ročně. Zastupitelé informaci všemi hlasy vzali na vědomí.
Čtvrtý bod programu se týkal 11. cenové mapy stavebních pozemků.
Již deset let má obec k dispozici cenovou mapu, která slouží nejen pro
potřeby radnice, ale také občanům a znalcům, kteří oceňují pozemky
při prodeji. Každoročně se cenová mapa mění podle vývoje cen realit
na trhu. Obec ji vydává obecně závaznou vyhláškou. Občanům je cenová mapa k dispozici na www.cenovemapy.cz. Zastupitelé všemi hlasy
schválili vyhlášku č. 3/2015, kterou se cenová mapa pro následující
rok vydává.
Dále pan Kášek vysvětlil důvody pro záměr směny pozemků s paní
Kindlmanovou. Jde o nápravu nesrovnalostí v užívání pozemků, na
kterou upozornil katastr. Směněny budou malé části pozemků – 10 m2
za 17 m2. Zastupitelé schválili záměr směny všemi hlasy. Následně se
všechny záměry nakládání s nemovitostmi před uzavřením smlouvy
zveřejňují na úřední desce.
Následoval první z doplněných bodů programu. Týkal se opět záměru nakládat s nemovitostí. Obec by ráda prodala objekt bývalého vodojemu na Skále, pro který dlouhodobě nemá využití. Pan Čacký (NH)
navrhl, aby obec o tomto záměru informovala i na realitním serveru.
Zastupitelé pak záměr prodeje vodojemu včetně pozemku schválili
všemi hlasy.
Další bod – záměr směny obecních pozemků se sourozenci panem
Havelkou a paní Soukupovou. Směna řeší vylepšení tvaru budoucích
parcel a racionální vedení komunikací a technické infrastruktury u budoucí zástavby v lokalitě Nad Prahou. Směněno bude celkem 421 m2
obecních pozemků za 1014 m2 soukromých pozemků. Zastupitelé záměr schválili všemi hlasy.
Podobný důvod ke směně pozemků má obec i v dalším případě.
Směna se týká stejné lokality. Zde obec navíc získá pozemek k rozšíření budoucí komunikace. S JUDr. Sukem smění 348 m2 za 415 m2.
I tento záměr zastupitelé schválili všemi hlasy.

„obývákové“ firmy, která měla cca stovku odběratelů. Podle něj jsou
takové nabídky nejvýhodnější. Podle názoru rady jsou spíše riskantní.
Proto rada v této oblasti spolupracuje s odborníky, v minulosti obec již
měnila dodavatele kvůli dosažení nejlepších cen a další změna dodavatele je již podepsána, začne platit po vypršení současné smlouvy.
V bodě různé pan Kohutič informoval o průběhu koncesního řízení na výběr provozovatele vodovodu a kanalizací. K tomu proběhla
i krátká diskuse. Dr. Rymešová se zeptala zastupitelů za NH na důvod
jejich hlasování proti směně pozemků s panem Vondrou. Pan Čacký
odpověděl, že podle něj se jedná o střet zájmů. Přitom právě proto, aby
nedošlo ke střetu zájmů, se pan Vondra z hlasování vyloučil.
Zastupitelé se poté dohodli na termínu příštích zasedání, navrhovatelé přečetli usnesení a zasedání bylo ukončeno.

7. 7. 2015
V červenci se zastupitelstvo sešlo celkem dvakrát. Poprvé 7. července mimořádně – bylo třeba schválit odůvodnění veřejné zakázky, aby
mohlo být zahájeno výběrové řízení. Protože šlo o termín mimořádný,
čtyři zastupitelé byli omluveni, což je v době letních dovolených pochopitelné. Ale zastupitelstvo je usnášeníschopné při nadpolovičním
počtu přítomných členů, tedy může jednat už za přítomnosti osmi členů. Nás bylo jedenáct.
Starosta Babka tedy zahájil zasedání, jmenoval zapisovatelku, kterou tentokrát byla paní Míková. Zastupitelstvo schválilo návrhovou komisi, která v průběhu zasedání zapisuje přijatá usnesení, a ověřovatele
zápisu, kteří kontrolují zápis po jeho vyhotovení, že správně zachycuje
průběh jednání. Poté byl schválen program zasedání.
Nejdůležitějším bodem tohoto zasedání bylo odůvodnění veřejné
zakázky na přístavbu základní školy. Novela zákona o veřejných zakázkách v tomto roce stanovila, že u významných veřejných zakázek
musí jejich odůvodnění schválit zastupitelstvo. Vysvětlení podal místostarosta Kohutič. Celý text odůvodnění zastupitelé obdrželi v podkladech, měli možnost si jej prostudovat, takže následná diskuse byla
jen krátká. Všichni zastupitelé jsou si vědomi, že devítiletka, která po
dokončení projektu vznikne, je pro obec zásadní a důležitá věc. Odůvodnění zakázky bylo tedy schváleno všemi 11 hlasy.
Dále se zastupitelé zabývali směnou pozemků v lokalitě Nad Prahou
a K Roklím s panem Vondrou. Záležitost stručně uvedl pan Kášek, byla
podrobně probírána na minulém zasedání, kdy zastupitelstvo schválilo
záměr směnit pozemky. Poté byl tento záměr po dobu 15 dnů zveřejněn
na úřední desce. Zastupitelstvo schválilo směnu pozemků, tak jak byla
předložena, celkem 8 hlasy (7 hlasů ODS, 1 hlas TOP 09). Dva zastupitelé za Naše Horoměřice (NH) byli proti, radní Vondra (TOP 09) se
vyloučil z hlasování.
V dalším bodě jednání jsme se věnovali financím. Již v minulém
roce zastupitelstvo schválilo úvěr na předfinancování dotace na stavbu
kuchyňského pavilonu. Tehdy jsme očekávali, že dotace z ministerstva
financí, kterou jsme měli přislíbenu, bude proplacena až po dokončení
projektu. Ministerstvo ale dotace vyplácí průběžně, takže uvažovaných
20 mil. Kč úvěru nebylo potřeba. Tento úvěr jsme tedy nečerpali a zrušili. U každé dotované akce je ale nutné zaplatit část nákladů z vlastních
prostředků. Abychom tedy mohli zaplatit tento svůj podíl, který dělá
cca 6 mil. Kč, pomůže nám s financováním banka. Díky úvěru si platby
rozložíme do delšího období, což obecní rozpočet zvládne lépe, než
kdybychom museli vše zaplatit hned. Zastupitelstvo tedy po seznámení
s nabídkou Komerční banky schválilo všemi hlasy přijetí úvěru ve výši
6 mil. Kč na financování stavby kuchyňského pavilonu.
Následně byla projednána zpráva z jednání obecní rady s krátkou
diskusí. Poté byly v bodě Různé položeny a zodpovězeny dva dotazy
týkající se cesty Do Oříšků. Po přečtení usnesení návrhovou komisí
bylo zastupitelstvo ukončeno.

POZVÁNKA
na

HOROMĚŘICÉ
BIENÁLE V.
Výstava výtvarníků z Horoměřic a okolí

20. 7. 2015
Po dvou týdnech se zastupitelé sešli na plánovaném zasedání a i přes
dovolenkové období se dostavili všichni. Bylo nás tedy patnáct.
Po úvodních formalitách se schvaloval program zasedání. Pan Kášek zastupitelům navrhl doplnit program o tři body, všechny se týkaly
záměrů směnit obecní pozemky. Zastupitelé rozšířený program schválili všemi hlasy.
Následně jsme se hned začali zabývat druhým bodem programu –
schvalováním rozpočtového opatření. Potřeba upravit rozpočet vznikla
především proto, že obec získala příslib dotace od ministerstva financí
na stavbu devítiletky. Tuto akci bylo tedy nutné zahrnout do rozpočtu. Současně stavba vyvolá i další nutné stavební i organizační úpravy,
se kterými předložený návrh úpravy rozpočtu počítá. Paní Kohoutová

Vernisáž: 17. září 2015 v 17.00 hodin

Galerie Orchidea, Požárníků 38, Horoměřice
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za ODS a TOP 09 v souladu se stanoviskem rady bylo proti. Návrh
tedy nebyl schválen.
Jako jedenáctý bod programu se probírala zpráva z jednání rady,
kterou zastupitelé dostávají písemně vždy na začátku zasedání. Doc.
Altmann (NH) požadoval vysvětlení k navyšování kapacity základní
školy, bylo na místě vysvětleno. Dále se ptal na umístění plánovaného
reklamního poutače. Ten má firma BigBoard zájem umístit na parkovišti naproti fotbalovému hřišti. Zastupitelé pak zprávu z rady vzali
všemi hlasy na vědomí.
V bodě různé paní Kohoutová informovala o slavnostním otevření
kuchyňského pavilonu a rozdala zastupitelům pozvánky.
Následně pan Vondra přečetl všechna přijatá usnesení a zastupitelstvo bylo ukončeno.
Bc. Jana Kohoutová

Poté se zastupitelé zabývali žádostí Ing. Klímy o odkoupení pozemku vedle jeho domu. Starosta zastupitelům rozdal mapku pozemku se
zákresem všech inženýrských sítí, které jsou v předmětném pozemku
uloženy – plynovod, telefon, vodovod, elektřina, veřejné osvětlení.
Z toho důvodu navrhl prodej neschválit, s čímž se při hlasování všichni
zastupitelé ztotožnili.
Následoval bod, ve kterém se zastupitelstvo zabývalo návrhem
pana Čackého, který předložil radě i zastupitelstvu. Zastupitelé jej
obdrželi v podkladech i s podrobným stanoviskem rady. S tímto stanoviskem se můžete seznámit v samostatném článku v tomto zpravodaji. Rada v něm navrhla návrhy nerealizovat z důvodu velké administrativní i finanční náročnosti. Pan Čacký upozornil, že se jedná
o návrh všech zastupitelů zvolených za Naše Horoměřice. Při hlasování se pro návrh vyslovilo 5 zastupitelů NH, 10 členů zastupitelstva

manipulace bc. kohoutové
Ve zpravodaji z 19. 6. 2015 paní místostarostka Kohoutová uvádí nepravdivé údaje. Ačkoli jsem neměl možnost studovat jako ona ekonomii s přispěním peněz obecních daňových poplatníků, pokusím se
vysvětlit manipulaci Bc. Kohoutové v článku ,,Z květnového zastupitelstva“. Píše: „…např. p. Čacký vytrvale opakoval, že obec měla
v loňském roce ztrátu 12 milionů…“
Skutečnost je taková, že při projednávání rozpočtu jsem několikráte
zdůrazňoval, že mluvím o konsolidovaném výsledku hospodaření obce
Horoměřice za rok 2014. Tyto konsolidované údaje o hospodaření
obcí, krajů, státu jsou na stránkách Ministerstva financí a jsou
považovány za hlavní finanční ukazatel. Saldo hospodaření se jako
jediný ukazatel zobrazuje červeně. Zveřejněný graf o obecních financích říká, že se nejvíce obecní finance propadly do záporného salda
ve volebních letech 2010 a 2014. Bohužel dále do historie údaje MF
nejsou zaznamenány.

předkládáme oponentní návrh k jednotlivým bodům 1 až 4, které zastupitelstvo obce na svém jednání dne 20.7.2015 zamítlo poměrem hlasů
10 : 5. Krokem k demokracie je již to, že tentokrát náš návrh do zastupitelstva doputoval, i když se změna hospodářského chování nekoná.
Naše návrhy pro efektivnější hospodaření obce jako reakce na odpovědi koalice:
1/Určit pravidla pro zadávání veřejných zakázek – provádět poptávková řízení minimálně třech uchazečů od objemu zakázky 30 tisíc
korun bez DPH.
Jde samozřejmě o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která
nespadají do zákona. Běžný ekonomický instrument, který se nemusí
řídit zákonem č.137/2006 Sb. a není pro obec závazný, takže je bezpředmětné zdůvodňovat nepřijetí zvýšenými náklady a nutným přijetím
dalšího pracovníka. Chápeme neochotu vedení (rady) přijmout tyto základní ekonomické principy, kterými se řídí každý z nás, když si kupuje
např. lednici, nebo poptává řemeslníka (vybere si nejlepší cenu). Pro
vedení obce je současný stav pohodlnější.

Graf a údaje ze stránek MF: http://monitor.statnipokladna.cz
PŘÍJMY (KONSOLID.)
VÝDAJE (KONSOLID.)
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (KONSOLID.)

71 942 tis. Kč
84 553 tis. Kč
–12 611 tis. Kč

2/Prověřit náklady obce ve všech oblastech současného hospodaření.
Jde také o běžný ekonomický instrument, o který se rada obce pokusila
v minulém období, asi neúspěšně, pokud byla úspora v řádu několika
tisícikorun, jak deklarovala. Pokud je obecní rozpočet 50 mil. korun,
měla by být reálná možnost úspor min 10 %, což je 5 milionů korun do
investic ročně.
3/Ekonomicky stimulovat zaměstnance na hospodaření a chodu obce.
Ekonomicky jsou např. stimulování zaměstnanci mimořádnými odměnami, které rada zaměstnancům pravidelně uděluje. Jsou odměny závislé na aktivitě a přínosech zaměstnanců, tak jak to pravidla pro udělování odměn požadují a jak je to běžné v soukromém sektoru? Nebo je
rada v současnosti uděluje plošně?
4/V oblastech, kde obec nevystačí s vlastními pracovníky, provést nezávislý personální audit a audit hospodaření se zaměřením na úspory
ve všech oblastech externí firmou.
Chce-li rada šetřit, muže to být efektivní krok k úsporám. Pokud však
čteme zdůvodnění rady, pochybujeme o skutečné vůli v tomto směru
něco udělat. Kdo nechce, hledá důvody. Kdyby rada chtěla, hledala by
způsoby, tak jak je to běžné v každé fungující firmě. Personální audit by
mohl být prvním krokem, jak zčásti odpolitizovat obecní zprávu, čemuž
se vedení obce dlouhodobě brání. Tajemník obce by byl vedoucí zaměstnanec, který by byl ekonomicky stimulován na hospodaření obce,
což není u politického vedení možné.

Antonín Čacký za SNK Naše Horoměřice

Přijde změna hospodářského chování rady obce?

Brzy uběhne rok od volby nového zastupitelstva. Myslíme si, že
v hospodaření obce je vždy prostor pro zlepšení. Podali jsme proto do
rady a zastupitelstva návrh na zefektivnění hospodaření obce v duchu
programu SNK Naše Horoměřice. Při zasedání rady obce 13.5. 2015
proběhlo poprvé projednání těchto bodů – bez konkrétního závěru. Po
naší urgenci v zastupitelstvu se zdálo, že se obecní rada bude těmito body seriozně zabývat a připravovat se na časy, kdy tučné dotační
období skončí a bude nutno finančně zabezpečit potřeby občanů z řádného rozpočtu. Obecní rada se však rozhodla tyto body rázně hodit do
koše se zdůvodněním, které dělá z hospodářského vedení obce opět
ideální tým, kde již nic nelze zlepšovat. Rada vypracovala dosti obecné až demagogické zdůvodnění, které možná zapůsobí na někoho, kdo
se problematikou nezabývá hlouběji. Aby občané měli více informací,

Závěr: Doba tučných dotací nebude trvat dlouho, jde spíše o mimořádné období. Do budoucna čeká obec celá řada výdajů do oblasti dopravy,
infrastruktury, zeleně, chodníků a zvýšených režijních nákladů v souvislosti s budovanými investicemi. Proto si myslíme, že jakákoli úspora
nákladů přispěje k rychlejší realizaci potřeb občanů.
Zamítavý text názoru rady obce umístěn na: www.nase-horomerice.cz
Zastupitelé SNK Naše Horoměřice: Antonín Čacký, Ing. arch. Adam
Jech, Ing. Zuzana Verner Danielisová, Doc. Ing. Vlastimil Altmann,
Ph.D., Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.
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stanovisko rady
investovat, a finance na tyto investice získávat všemi možnými dostupnými způsoby.
Významné je například naše zapojení do kolektivního vyjednávání
o nákupu energií nebo koncesní řízení na provozovatele vodohospodářských služeb.
Správa obce se samozřejmě snaží ušetřit - nemělo by to však být na
úkor služeb poskytovaných občanům.

V květnu t.r. předložil zastupitel Antonín Čacký (NH) do rady a zastupitelstva čtyři návrhy zastupitelů z kandidátky Naše Horoměřice.
Rada se jimi opakovaně zabývala a podrobně prodiskutovala, zda by
bylo možné tyto návrhy realizovat. Jde zdánlivě o návrhy přínosné,
tváří se, že cílem je šetřit obecní rozpočet. Ve skutečnosti by ale jejich
zavádění do praxe znamenalo především obrovský nárůst administrativy a tedy i statisícové náklady. Následně proto rada předložila zastupitelstvu své stanovisko, na jehož základě poté zastupitelé návrhy
Našich Horoměřic neschválili. Stanovisko rady přinášíme zde:

4. V oblastech, kde si obec nestačí s vlastními pracovníky
– provést nezávislý personální audit a audit hospodaření
se zaměřením na úspory ve všech oblastech externí firmou.

Stanovisko rady k návrhům p. Čackého a NH
1. Určit pravidla pro zadávání veřejných zakázek – provádět
poptávková řízení minimálně třech uchazečů od objemu
zakázky 30 tisíc korun bez DPH.

Pan Čacký se svými návrhy snaží vzbudit dojem, že správa obce nakládá s veřejnými financemi nehospodárně a možná i neodpovědně
a že je nedostatečně kontrolována. Pravdou je ale opak.
Například dotované projekty jsou podrobovány technicko-ekonomické kontrole předem, průběžně, při konečném vypořádání a většinou ještě po delší době kontrolním orgánem ministerstva financí.
Máme za sebou i celkovou hloubkovou dvoutýdenní kontrolu finančního úřadu bez návrhu na nápravná opatření. V záležitostech daňové
optimalizace spolupracujeme se špičkovým daňovým poradcem.
Jaké další kontroly a audity jsou tedy ještě potřeba? Uvědomme si,
že každý audit si objednatel musí také zaplatit. Má pan Čacký jako
předkladatel návrhu představu, kolik stojí kvalitní personální audit?
Audit hospodaření se jedenkrát ročně v obci provádí, je to málo? Má
obec zaplatit ještě i další, jiný, lepší? Dražší?

Obec Horoměřice se při zadávání veřejných zakázek důsledně řídí
zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.
I u malých zakázek vždy sledujeme maximální efektivitu vybraného řešení, tzn. kvalita za co nejnižší cenu. U dodávek zboží porovnáváme ceny na internetu a vybíráme nejlepší řešení. U prací a služeb
jsme ve většině případů podle zkušeností ze srovnatelných zakázek
a znalosti dodavatelů schopni posoudit, zda je nabízená cena adekvátní požadované práci. Pokud toto srovnání nemáme, vždy oslovíme
alespoň tři firmy se žádostí o nabídku.
Zodpovědně a hospodárně tedy jednáme vždy a není třeba k tomu
zavádět speciální pravidla. V mnoha případech by uplatňování takových pravidel bylo paradoxně mnohem dražší, protože by si vyžádalo
podrobnou zadávací dokumentaci, bez které nelze zakázku objektivně ocenit, ani doručené nabídky porovnat. V každém případě by vedlo k nárůstu administrativy.
Společně s dalšími návrhy p. Čackého by jejich zavedení znamenalo potřebu dalšího zaměstnance. Při platu 20 000,- Kč by včetně
odvodů jen mzdové náklady činily 324 000,- Kč ročně. Plus další
náklady na vybavení kanceláře, PC, software, osvětlení, topení atd.
Pro příklad uveďme drobné opravy komunikací. Aby bylo možno
provést regulérní výběrové řízení, bylo by nutné nejprve každou díru
ve vozovce zdokumentovat – změřit, vyfotit, vše popsat, v náročnějších
případech i oslovit odborníka, aby zpracoval jednoduchý projekt. To
samozřejmě nikdo neudělá zadarmo. A teprve poté je možné oslovit firmy, aby podaly nabídky. Takováto příprava každé zakázky, její následné
zpracování a vyhodnocení nabídek zabere především mnoho času. Dále
by to vše musel někdo udělat – a jeho práci a čas je třeba také zaplatit.
Výsledek zavedení navržených pravidel: neúměrné prodloužení
doby každé drobné opravy, hypotetické úspory v řádu stokorun až
tisíců, současně ale jisté náklady cca 400 000 Kč ročně.

Závěr:
Jak je ze shora uvedeného textu patrné, většinu rozumných opatření vedoucích jak k úsporám, ale také k získávání dalších finančních prostředků do rozpočtu obce, včetně podrobné kontroly, jak
se s těmito penězi nakládá, již dlouhodobě v naší obci provádíme.
Všechny další návrhy NH jednoznačně nesměřují k úsporám, ale
naopak k administrativním průtahům, a tím i ke zvýšení nákladů
obce. Z toho důvodu rada zastupitelstvu obce jejich přijetí nedoporučuje.

POZVÁNKA
na

PROMÍTÁNÍ TÁBOROVÉHO FILMU

SETKÁNÍ VĚKŮ

2. Prověřit náklady obce ve všech oblastech současného
hospodaření.

ve Skryjích 2006

Veškeré výdaje obce jsou sledovány a prověřovány průběžně. Souvisí
i s hospodárným zadáváním zakázek – viz výše. Každý výdaj před
zaplacením schvaluje rada obce. Veškeré hospodaření obce navíc
prochází každoročním auditem a pravidelnými kontrolami ze strany
nadřízených orgánů státní správy.
Není zcela jasné, co přesně autor návrhu myslí. Jednorázové „prověřování“ zpětně je naprosto neefektivní, protože nevede k žádným
úsporám a vše bylo opakovaně již kontrolováno. Za důležitější považujeme zbytečné náklady netvořit, a tímto směrem se rozhodování
rady obce ubírá. Navržené opatření znamená pouze práci navíc – zřejmě aby byl dostatečně vytížen zaměstnanec, který by musel být nově
přijatý na drobné veřejné zakázky.

v rámci výstavy

TŘINÁCT TÁBOROVÝCH ZASTAVENÍ,
která mapuje činnost táborové skupiny
„Společenství táborníků Sokolí zátoka“

3. Ekonomicky stimulovat zaměstnance na hospodaření
a chodu obce.
Jde o opatření, které je v podmínkách obce obtížně aplikovatelné. Šlo by
je uplatnit jen velmi omezeně a nelze proto očekávat velké úspory. Ale
jen zavedení, průběžné sledování a vyhodnocování úspor by opět vedlo
k nárůstu administrativy, kterou by bylo nutné zaplatit v každém případě. Raději ohodnotíme odměnou práci navíc, kterou někdo vykonává
mimo pracovní dobu, nebo nad rámec svých pracovních povinností.
Pro představitele správy obce jsou silnou motivací všeobecně známé veřejné potřeby obce, k jejichž uspokojení je potřeba rozumně

Film z tohoto tábora zachycuje aktivity táborníků
a celotáborovou hru Setkání věků, kdy účastníci
bránou času přecházeli mezi Pravěkem, Egyptem,
dobou Rudolfa II. a Divokým západem.
Připravil Luboš Sadílek a spol.
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manipulace p. čackého
Pro názornost si uveďme velmi zjednodušené příklady. K 1.
lednu mám našetřeno na účtu 10 mil. Kč. Během roku mi přijde
na účet 25 mil., provozní výdaje jsou 20 mil. a investuji 10 mil.
Jaký bude výsledek? Na účtu mám na konci roku 5 mil. Kč, saldo
je záporné, zisk kladný.

Je mi velmi nepříjemné se dohadovat na stránkách Zpravodaje, ale
byla jsem lživě napadena a musím se tedy bránit.
1)	Pan Čacký tvrdil, že jsem studovala ekonomii za peníze obecních
daňových poplatníků. Tak předně, ekonomii jsem studovala pouze dva roky v rámci odborné přípravy na gymnáziu v Písku v 80.
letech, kdy jsem ještě netušila, že nějaké Horoměřice vůbec existují. Před dvěma lety jsem dokončila kombinované bakalářské
studium na České zemědělské univerzitě, obor učitelství praktického vyučování, nikoli ekonomie. Obec mé studium nestálo
nic, na výuku a zkoušky jsem čerpala řádnou dovolenou, žádné
studijní volno a jiné výhody jsem nepožadovala a neměla.
2)	Pan Čacký nyní tvrdí, jak na zastupitelstvu zdůrazňoval, že mluví o konsolidovaném výsledku. Asi si konečně někde nastudoval
ekonomickou terminologii, ale tehdy stále dokola opakoval „ztráta, ztráta“. Z jednání existuje zvukový záznam. Tabulka z webu
státní pokladny, kterou zde prezentuje, však neukazuje ztrátu.
Ztráta je rozdíl mezi náklady a výnosy, pokud jsou náklady
vyšší. A protože do nákladů se nepočítají investice, tak pokud
v některém roce hodně investujete, můžete být v zisku, i když na
účtu jste v mínusu.
Saldo příjmů a výdajů je jiná ekonomická kategorie. Je to rozdíl mezi přijatými a vydanými penězi v daném roce. Do výdajů se
počítají i investice, takže pokud v daném roce hodně investujete,
může být saldo záporné. Jenže už to nezohlední, že jste si v předchozích letech na ty investice třeba našetřili.

1. saldo		
2. zisk/ztráta
příjmy
25 mil.
výnosy
25 mil.
výdaje provozní
20 mil.
náklady
20 mil.
výdaje investiční 10 mil.
investice 10 mil.
saldo:
–5 mil.
zisk
+5 mil.
Snadno tedy záporné saldo vyšlo ve „volebních“ letech, jen
to nebyla ztráta, jak tvrdil pan Čacký. V roce 2010 jsme měli
konečně dost našetřeno a mohli si dovolit postavit první pavilon
mateřské školy. V roce 2014 se podařilo získat dotace, díky nimž
jsme postavili další pavilon školky a zakoupili zametací stroj. Dá
se očekávat, že podobně dopadne i nevolební rok 2015, neboť
jsme opět investovali (kuchyňský pavilon) a ještě investovat budeme (přístavba školy). Opět dotované akce. Ale jen to potvrzuje
nepravdivost prohlášení z volebních letáků Našich Horoměřic, že
se v Horoměřicích investuje jen před volbami. Investuje se, když
se podaří zajistit na investice finance, tedy i po volbách.
Bc. Jana Kohoutová

KRONIKA JOSEFA HRUDKY
Revoluční dny – květen 1945
Pokračování z minulého čísla

Tato kolona aut, která se
právě vzdala, měla s sebou
značnou zásobu zbraní všeho druhu, takže byl to dobrý „úlovek“. Konečně bude
obec a její obránci vyzbrojena.
Pušky, revolvery, zásoba
ručních granátů, kulomety
i několik pancéřových pěstí
– zbraní a střeliva plné bedničky. Všeho pro první chvíli
tolik, že se oči všem zamžily a není ani místo, kam vše
složit. Nakonec se celý ten
arsenál stěhuje do mateřské
školy. Tady již mnohý „odborník“ zkouší závěry zbraZdeněk Babka
ní, spouště, a to tak důklad– otec současného starosty
ně, že náhle šlehne plamen
z jedné hlavně s ohlušujícím třeskotem, oslnivě bílé světlo řine se po
výstřelu jasněji a prudčeji do školní učebny a hustý bílý dým zahaluje
postavy zvědavců.
Naštěstí byla to jen světlice, která vyšla z hlavně zbraně. Tato
příhoda „hnula“ s vedoucím ošetřovny natolik, že Bohumil Habada
okamžitě požaduje vystěhování tohoto „arsenálu“ ze školní budovy
ven… „Budova je ošetřovnou Červeného kříže a zbraně tady nechci.
Všechno ven!“
Transport Němců, který byl takto odzbrojen, byl i s vozy a příslušným doprovodem odeslán do Suchdola, kde zůstaly prý vozy (proč
nezůstaly zde u nás v obci, není známo) a Němci posláni pěšky do
Roztok, kde měli být shromažďováni.
Brzy na to, ač nepadla ještě jedna střelná rána, přinášejí na nosítkách prvého raněného od Nebušic. Našli jej v poli. Má průstřel ramene a prsou. Zranění zřejmě těžké. Teprve za několik dní bylo zjištěno,
jak ke zranění došlo. Jel v neděli odpoledne s horoměřickým obča-

Všechny barikády byly v pondělí ráno dohotoveny. K té nejožehavější „ruzyňské“ zaveden byl ihned polní telefon z úřadovny Národního
výboru. Na školní budově byla zavedena pravidelná pozorovací služba. Ve dvou místnostech školy zřízena okamžitě ošetřovna, jejímž vedením byl pověřen místní drogista Bohumil Habada. Lůžek, slamníků
a ložního prádla byl dostatek po odešlých Němkách.
Na několika vozech přivezl člen Národního výboru pan Váňa bedny vojenského prádla a oděvních součástek z hostince U lípy, kde
měla poslední skupina Němců svá skladiště a dílny. Bedny byly zprvu
uloženy ve školní šatně, ale pak na přání Bohumila Habady byly přestěhovány na dvůr obecního úřadu. Bohužel odtud jejich obsah zmizel – nebylo totiž důkladné organizace a „chamtivci“ toho využili!?!
Odněkud z velkostatku je přineseno, pod eskortou finančního respicienta Bohumila Končinského, několik pušek. Byla to prvá výzbroj obce, která do té doby měla jen dlaně a pěsti svých rukou. Zbraně tam byly patrně zapomenuty okupanty.
V naší obci v tuto dobu máme plno cizích osob, zvláště hostů
z Prahy, většinou příbuzných zdejších občanů, kteří ze strachu před
nálety a řáděním okupantů se z Prahy vystěhovali.

Pondělí 7. května 1945
Barikády v obci byly „vojensky“ obsazeny – zbraně se daly spočítat
na prstech jediné ruky.
Kolem páté hodiny odpolední hlásí hlídka na školní střeše, že se
blíží skupina motorových vozidel od Ruzyně. Volá to dolů a zpráva ta
„letí“ na velitelství (na obecním úřadě) a odtud telefonicky na barikádu, která se ihned připravuje k boji. Než auta dojedou k barikádě, je
vše připraveno ve střehu a k boji.
Auto, po dojezdu k barikádě, zastavují. Z barikády je vydána výzva: „Složte zbraně a vzdejte se!“ Osazenstvo aut bez průtahů vystupuje z aut a poslušně skládá zbraně. Je to skupina raněných německých mužů a žen. Podle doslechu střetli se s nimi poblíž Ruzyně
„Vlasovci“, kteří Němcům skoro do posledních chvil přisluhovali,
nyní však obrátili proti nim.
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Procházejí kolem hasičské zbrojnice, která je umístěna
na dvoře obecního úřadu, a nás, kteří zde máme hasičskou
službu, jako jedny z prvých seznamují s tím, co se na barikádě odehrává.
Silný oddíl dobře vyzbrojených Němců najel přes výzvu
k zastavení na barikádu. Odtud mladý hoch, Zdeněk Babka,
ranou z pancéřové pěsti, kterou měl poprvé v životě v rukách, zasáhl a do vzduchu vyhodil muniční vůz Němců, který jel prvý mezi ostatními. Posádka německých vozů – vyděšena – prchá do polí a nazpět zděšeným úprkem k Ruzyni.
Že zůstali jen dva mrtví a jeden těžce raněný, který dodýchal
na návsi obce, dá se při ohromnosti výbuchu těžce uvěřit.
Z naší strany nebyla ztráta na životech žádná, zranění
čtyři: již zmíněný Zdeněk Babka – hrdina noci – který byl
popálen pancéřovou pěstí, František Karhan, Zdeněk Kvítek a Jan Tolar. Všechna zranění lehčího rázu.
Radost a hrdost ze všech jen čišela. Po prvém ošetření
byli všichni odvezeni do nemocnice v Suchdole, odkud se
vesměs velmi brzo vraceli domů. Prvá pomoc, poskytnutá
u nás, byla nemocniční správou pochválena. Každého zraněného doprovázela nejméně jedna sestra Červeného kříže a obvykle
dva nosiči s nosítky pro přenesení až na lůžko.
Ziskem z tohoto boje bylo ještě slušné množství zbraní a střeliva,
vedle celého parku aut, která byla ihned obsazena domácími řidiči,
kteří se Národnímu výboru přihlásili, zavezena byla do nádvoří velkostatku, kde byla až do převzetí Rudou armádou.

Barikáda na silnici od Ruzyně

nem, zedníkem Josefem Svobodou na kole, těsně před odchodem
Ukrajinců z naší obce, po nebušické silnici. Tu je zastavil automatickou pistolí ozbrojený esesák, který naléhavě žádal na prvém z nich,
Kozákovi, okamžitou odpověď, jsou-li to, kteří se zpěvem od Horoměřic táhnou, Rusové? Němci se v této době báli Rusů jako strašidel.
Když mu Kozák odpověděl, že nejsou, nedůvěřoval mu a hrozil, že
ho zastřelí, lže-li. Když pak se s toutéž otázkou obrátil na
druhého jezdce, Svobodu, skočil Kozák na kolo a pustil se
tryskem od nich směrem ke Kopanině. Němec okamžitě
strhl zbraň a spustil naň palbu, která to tak osudně zasáhla.
I Svobodovi hrozil. Ten ze strachu na kolo ani nesedl.
Němec pak si zjistil – jeda kus zpívajícím vstříc, že
opravdu to nejsou „Rusové“, jichž se obával. O zraněného se pak již nestaral. Po prvém ošetření, při němž Kozák
nenabyl vědomí, byl odvezen v doprovodu stráže a sester
Červeného kříže do nemocnice na Suchdole, kde zranění
podlehl. Pohřben je na hřbitově v Úněticích poblíž obětí
černovolských.
Snad ve středu nebo ve čtvrtek (9. nebo 10. května) zadržen byl v naší obci i s autem Němec (fáma tvrdila, že
to byl SS man), který vezl s sebou přes 350 000 říšských
marek, 1 kg 35 dkg zlata a všeho možného, i bednu čokolády. Vše mu bylo zabaveno. Bohužel i v tomto případě byly
zabavené předměty „znárodněny“ někým velice rychlým
a „potřebným“.
Do těchto vzrušených dějů pak dnem i nocí zaznívá volání Prahy o pomoc. Znějí ruské výzvy, znějí i anglické, ozýAuto s municí zasáhl Zdeněk Babka pancéřovou pěstí
vají se hlášení o blízkosti amerických tanků, které „spějí
Praze na pomoc“. Do zpráv revolučního rozhlasu pletou se a zmatek
Té noci bylo pak již ticho, tedy jen u nás v obci. V Praze hřměla
způsobují zprávy německého rozhlasu, který najednou umí česky
děla dále, nad Prahou burácela německá letadla.
a vyzývá ke klidu a vyvrací zprávy dané rozhlasem revolučním.
Tu a tam však bylo slyšet také dutá hřmění ze severu, která jsme si
My však jsme u Prahy velice blízko a máme zprávy a zprávičky
nedovedli vysvětlit jinak, než že asi ještě někde jinde, jako v Praze,
přímé, abychom lehkověrně uvěřili. Nadto slyšíme dělové salvy, viNěmci dokazují svoje „protektorství“.
díme oblaka dýmu a večer záplavu ohně. Běsnivost Němců je našim
Ovšem skutečnost byl úplně jiná!
lidem známa celých šest roků.
Pokračování příště
Po získání zbraní a střeliva je všem v obci přece jen trochu veseleji.
Také to, že nepadlo dosud žádné rány a bez jediné kapky krve vše dosud probíhá, činí naše bojovníky na barikádách klidnějšími. Z celého
toho zlověstného klidu je však zřejmé, že může dojít náhle a nečekaně
k novým událostem. V Praze řádí Němci v částech, které jsou nám
velice blízko – Dejvice a Bubeneč, toť je jenom skok k nám do obce.
Každý večer jsou hlídky na barikádách zesíleny, všude je zvýšená pohotovost. V noci – již téměř v půlnoci – hlásí telefon příjezd
silnějšího oddílu Němců od Ruzyně. Barikáda hlásí, že oddíl najel
čely až na barikádu. Ozvala se prudká přestřelka, rakety zasviští
vzduchem a proříznou tmu jasnými paprsky. Střelba zesiluje, když
tu náhle ozve se hrozný výbuch a rázem z noci stane se den. Celá hořejší část obce je zalita takovým světlem, že by se dal najít špendlík
padlý na zem.
Po tomto výbuchu následují další a další, že jich je nepočítaně.
Všichni máme strach o ty na barikádě. Ozývá se praskot tisíců střel,
až všechny jímá strach, co že to ti naši hoši dělají, že vystřílejí všechny náboje, že nebude nic na další obranu.
Po částečném uklidnění blíží se od barikády jasné hlasy a již se
ze tmy vynořují nosítka – prvá – druhá – další. Nosiči nesou raněné
a také prvé zprávy.
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Bezpečně na prázdniny!
Policejní statistiky dlouhodobě potvrzují, že se obtížně daří
snižovat počty dětských úrazů v domácnosti i v silničním provozu. Mateřská škola ve spolupráci s obecní policií se rozhodla dětem přiblížit zásady bezpečného chování v dopravě a při
cestování. Za přispění finančních prostředků z grantu vypsaného společností Přemyslovské Střední Čechy, o.p.s., si v měsíci červnu mohly děti pohovořit s příslušníky policie a své
nově získané poznatky si ověřit na dopravním hřišti speciálně
objednaném a postaveném v sokolovně. Zde jim proškolení
instruktoři zapůjčili čtyřkolky a auta, některé děti se proměnily v příslušníky policie, jiní v chodce. Bylo potřeba jezdit
vpravo, dávat pozor na semafory i stopky, chodit po přechodu
a být na své cestě opatrný na sebe i ostatní. Děti byly nadšené,
hravou formou si utvrdily předem nabytou teorii.
Přejeme všem dětem i rodičům bezpečné a příjemné prožití
prázdnin a těšíme se v září na viděnou.
Eva Zamazalová
Foto: tým MŠ Horoměřice
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900 LET PANENSKÉHO TÝNCE
Bude to už 20 roků, kdy jsme na hřbitově v Panenském Týnci
vyhledali hrob našeho slavného rodáka Benedikta Roezla a začali ho každoročně v den jeho narozenin 13. srpna navštěvovat
s kyticí orchidejí. Většinou jen nepočetnou delegací, ale už třikrát také s plným autobusem.
Samozřejmě se to neobešlo bez navázání přátelských vztahů
s místní samosprávou, přispěním na údržbu hrobu a návštěv
i při jiných příležitostech.
Letos se v Panenském Týnci v sobotu 13. června taková
příležitost naskytla. Tento slavný historický městys, kterému
byl před léty původní statut vrácen, oslavoval 900 let od první
písemné zmínky.

Kulisou oslav se stal prostor bývalého kláštera klarisek
s dominantou nedostavěného gotického chrámu s nádherným
okolním parkem.
Na pódiu i před pódiem vystoupily, po zahajovací promluvě
pana starosty, děti z mateřské i základní školy a hojné publikum jim za jejich výkony vděčně zatleskalo.
Následovala skupina gotické hudby ARCUS, divadelní
a šermířská společnost REKRUTI a pěvecký sbor ANONYM
s renesančními a barokními skladbami.
Svůj program s ukázkami sokolníků a podáváním kotlíkového guláše představili místní myslivci, zatímco místní i okolní hasiči uspořádali na náměstí výstavu současné i historické
zásahové techniky.
Během celého dne bylo na několika místech občerstvení,
prodejní stánky a tradiční řemesla.
Odpoledne se ještě připojil program u sokolovny fotbalovými zápasy, hudebním vystoupením, projížďkami na koních,
pouťovými atrakcemi a večer taneční zábavou.
Co mě naprosto ohromilo, byla výstava fotografií a dokumentů z historie i současnosti městyse. Její prohlídkou jsem
strávil hodně času, a protože už mám v místě dobré známé,
probrali jsme i různá témata.
Je toho dost, co nás do Panenského Týnce opakovaně vrací. Nádherně upravená náves, nikdy nedostavěný chrám ze
14. století, který si vysloužil označení nejmystičtější místo
v České republice a který je nadán silnou pozitivní energií odstraňující deprese a posilující obranyschopnost organismu. Při
výletech za Benediktem Roezlem na návštěvu chrámu nikdy
nezapomeneme.
A ještě jedna historická osobnost nás s Panenským Týncem
propojuje. Je to Jindřich Šimon Baar. Není to sice všeobecně
známé a v životě slavného spisovatele a věhlasného řečníka je
to jen drobná epizoda, ale na počátku svého kněžského působení byl kaplanem v Úněticích, pod kteroužto farnost spadala
v té době i horoměřická kaple svaté Anny.
Později působil delší dobu jako farář v Klobukách, od Panenského Týnce co by kamenem dohodil. Dodnes je uchována
vzpomínka na jeho krásný proslov při odhalování pomníku váženého týneckého faráře a buditele pátera Commersiho.

Byli jsme pozváni a samozřejmě jsme si takovou událost nenechali ujít. 900 let není jen tak ledajaké výročí a panenskotýnečtí si toho byli plně vědomi. Přes malý počet obyvatel (méně
než 500) připravili oslavu tak velkolepou, že by jim to mohlo
závidět větší město.

Václav Kášek
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divadelní představení
O Sněhurce a sedmi trpaslících
v podání Delfínků a Lvíčat
Chtěla bych touto cestou velice poděkovat Marcelce Frýbortové a Jitce Vaňkové, vychovatelkám družiny ZŠ Horoměřice,
za nádherný zážitek. Pozvaly nás, rodiče, babičky i sourozence na představení pohádky O Sněhurce, kterou s našimi dětmi
nastudovaly. Oceňuji nejen vlastní nazkoušení pohádky, ale
také výrobu kulis a kostýmů. Vlastní nastudování jistě nebylo
jednoduché, neboť samotného představení se zúčastnilo velké
množství herců. Vedle hlavních postav a všech sedmi trpaslíků
i mnoho lesních zvířátek. Rozhodně se tedy nejednalo o komorní nastudování hry.
Mé díky patří i malým hercům. Bylo vidět, jak zodpovědně
ke své roli přistupovali a jak se vše krásně naučili. Všichni byli
skvělí, za což je přítomní odměnili mohutným potleskem.
Po vánoční besídce a indiánském spaní v tělocvičně je toto
již třetí akce v tomto školním roce, která přesahuje běžnou činnost školní družiny. Marcelce a Jitce z celého srdce děkuji za
péči, kterou věnují našim dětem.
Markéta Švihovcová
Foto: Marcela Frýbortová
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VODOVODY A KANALIZACE
pitné vody můžete nalézt na našich webových stránkách, stejně
jako aktuální informace ohledně provozu.

Vážení občané obce Horoměřice,
jako Váš provozovatel vodovodu a kanalizace
pro veřejnou potřebu si Vás dovolujeme krátce
informovat prostřednictvím Vašeho zpravodaje
o provozu kanalizace a o kvalitě pitné vody ve
Vaší obci.
Odpadní vody z odkanalizované části jsou
zpracovávány na mechanicko-biologické
čistírně odpadních vod (ČOV) a s ohledem
na její provoz a provoz kanalizace bychom
Vás rádi informovali o základním dodržování kanalizačního řádu, především ohledně vypouštění odpadních vod. Do kanalizačního systému nesmí být likvidovány
oleje, tuky, zbytky potravin, mechanické
nečistoty jako jsou hygienické potřeby,
hadry, vlhčené ubrousky, pleny či různé
chemikálie. Likvidace těchto látek může
mít za následek celkové ucpání kanalizace a má velmi negativní
vliv na chod ČOV. Likvidování zbytků potravin může také vést ke
stahování hlodavců do domovních kanalizačních přípojek, revizních
šachet či domovních čerpacích jímek. Prosíme tedy o zvýšenou pozornost, co do kanalizačního systému likvidujete.
Někteří občané mají systém tlakové kanalizace s domovní čerpací
jímkou. Tato jímka je ve vlastnictví vlastníka nemovitosti a za provoz
této jímky plně zodpovídá její vlastník, proto dávejte zvýšenou pozornost na odpadní vody, které jsou z nemovitosti vypouštěny, aby zbytečně nedošlo k havárii a k následnému vytopení odpadními vodami.
Dodávaná pitná voda do obce je z pražské vodárenské soustavy
a její kvalita je dlouhodobě neměnná a velmi dobrá. Voda je výrazně
měkká a je tedy šetrná k vodním zařízením, jako jsou kotle, pračky,
myčky. Nejedná se však o vodu kojeneckou, která má vysoké nároky
na koncentrace určitých látek obsažených ve vodě. Výsledky z rozboru

V případě dotazů je telefonické spojení na naši společnost 220 911 739, 220 910 331. V případě poruch a havárii je telefonické spojení 728 504 744 (24 hod.).
Pokud nás budete chtít kontaktovat elektronicky, můžete na e-mail: info@1vodohospodarska.cz či osobně
na adrese Kladenská 132, Velké Přílepy.
S přáním pěkného léta

Ing. Martin Aleš,
jednatel společnosti
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Obec
Horoměřice

Pozvánka
na

KONSIT, a.s.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

KUCHYŇSKÝ PAVILON
v areálu Mateřské školy v Horoměřicích

15. srpna 2015
15.00
15.30 – 17.00

slavnostní otevření
den otevřených dveří

Servírovat se bude první gulášek uvařený v nové kuchyni.
Projekt byl vybudován jako I. etapa Dostavby objektů
školských zařízení v Horoměřicích za finanční
podpory Ministerstva financí ČR.
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